
 

UCB beoogt overname van resterende 0,4% 

van Schwarz Pharma aandelen  

• Overnameprijs van aandelen van Schwarz Pharma door UCB 

bepaald op EUR 111,44 per aandeel 

• Op vraag van UCB wordt een resolutie over de "squeeze-out" van 

minderheidsaandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd tijdens de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Schwarz Pharma AG  

Brussel (België), 8 mei 2009 –  18.00 uur (CEST) – UCB beoogt een overname van de aandelen 

van Schwarz Pharma die thans in handen zijn van minderheidsaandeelhouders (die ongeveer 0,4% 

van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen) door middel van een zogenaamde “squeeze-out”-

procedure. In overeenstemming met de wettelijk bepaalde procedure (onder Secties 327a ff. van de 

Duitse wet op de bedrijfsaandelen [AktG]), zullen de aandelen van Schwarz Pharma die in handen 

zijn van minderheidsaandeelhouders door UCB overgenomen worden in ruil voor een billijke prijs. 

Dit gebeurt aan de hand van een resolutie die nog moet worden goedgekeurd door de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering van Schwarz Pharma AG. 

In een brief van vandaag deelde UCB SP GmbH, Monheim, als hoofdaandeelhouder van Schwarz 

Pharma, aan de Executive Board van Schwarz Pharma AG mee dat de vergoeding voor de overname 

van de aandelen van minderheidsaandeelhouders van Schwarz Pharma door UCB SP GmbH, als 

hoofdaandeelhouder, vastgesteld werd op EUR 111,44 per aandeel. Het bedrag van de vergoeding 

werd vastgesteld in overleg met deskundigen van de erkende accountants Ernst & Young AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf/Duitsland.  

Het bedrag van de vergoeding stemt overeen met de volumegewogen gemiddelde marktprijs van 

het aandeel van Schwarz Pharma in de laatste drie maanden voorafgaand aan de publicatie van de 

vraag tot "squeeze-out" door Schwarz Pharma op 6 februari 2009.  

De resolutie met betrekking tot de "squeeze-out" zal tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 

Schwarz Pharma AG, voorzien op 8 juli 2009, ter goedkeuring worden voorgelegd. Om wettelijk 

geldig te zijn, moet deze resolutie geregistreerd worden in het Duitse Handelsregister van de zetel 

van Schwarz Pharma AG. Eens de resolutie wettelijk geldig is, zullen alle aandelen van de 

minderheidsaandeelhouders overgenomen worden door UCB in ruil voor de betaling van de 

passende vergoeding. Alle handel in aandelen van Schwarz Pharma op de beurs zal dan stopgezet 

worden. 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32 2 559 9264, nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op 
het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt meer dan 10 000 
medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008 een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

Toekomstgerichte verklaring 

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
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overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en 

onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 

dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 

verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 

concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke 

voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers. 
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